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 - מבלי לפגוע בזכויות- 
10/11/20 

  
 לכבוד           

 אורית קוטב עו"ד 
 ( אזרחייםעניינים )המשנה לפרקליט המדינה 

 משרד המשפטים 

 עו"ד יעל קוטיק 
 סגנית יועמ"ש משרד המשפטים

 משרד המשפטים 

 
 

 עו"ד רחל שילנסקי 
 חלקת העבודה בפרקליטות המדינה מ מנהלת 
 המשפטים משרד 

 
 

 , ינכבדי

 פגיעה בשמו הטוב של עו"ד משה סעדה הנדון: 

 , כדלקמן:לכב', הריני לפנות עו"ד משה סעדהבשם מרשי, 

המבזה    אפ-ס על תכתובת ווטתי  , בו, בין היתר, עמד8/11/20הקודם, מיום  י  בהמשך למכתב   .1

  )להלן:   בכירי פרקליטות המדינהנשלחה בתפוצה פנימית בקרב  שמרשי ומשפילה אותו,    את

גיעה  ה,  הופצה ברביםש,  מבזה  , כי אותה תכתובתגילה מרשילצערו,    ,"(המבזה   התכתובת"

תמול באתר א  ורסמה, כפי שבא לכדי ביטוי בכתבה שפ לידי כתב עיתון "הארץ" נטעאל בנדל

 (. "הכתבה" -ו "הכתב: "בהתאמה )להלן העיתון

בקרב והפצתה    מבזההתכתובת  הת  כתיבהנובעת מעצם  שמו של מרשי  מעבר לפגיעה הקשה ב .2

הפרקליטות,   של  הבכירים  מנהליה    לטענתו,  ש העובדה,    מרשי  בעינימאד  חמורה  חוג 

לעובדים  גם    של הפרקליטות  הבכירים  המנהלי ממי  ידי  -בהכרח על  דלפההוהתכתובת המבזה  

כעת, .  או למח"ש  למרשירבים נוספים במשרד המשפטים בהווה ובעבר, שאין להם כל קשר  

 . כתבהבאמצעות הידי הכתב, -על ברבים הופצה  מבזההתכתובת ה  שחשש מרשי,כפי 

כי  מרשי,    לטענתבנוסף,   .3 בוודאות,  עולה  גורמים מתוך  חסר תקדים,  באופן  מתוכן הכתבה 

"מועמד לפיטורים מתפקידו בגין 'אי    מרשי   י, כוטענו בפניו  תדרכו את הכתב  הפרקליטות

  כדיה  פרקליט המדינ  משרתל  ואת מועמדותמרשי הגיש    לויא, כבכזב  ואף טענו  ,התאמה'"

עובדים   יתהסהוא  כי  בכזב,    ,מרשי  כלפיבכתבה    עוד נטען  .לכביכו  הצפויים  ולמנוע את פיטורי

 . הטענות הכוזבות"("  :להלן ביחד)  חומרים פנימיים יאנגד מנהלת מח"ש והוצ

 ציאומכאילו שהוא   כוזבות,  טענות וים נגדבעוד שטוענ, כי  קשה למרשי להלום את החוצפה .4

  םמידע פנימי הינ  לכאורה  מי שהוציא  כי,  לטענתו  חההמציאות מוכי,  שורת מידע פנימיתקל
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תדרוך הכתב. מדובר   באמצעות  הןו המבזה  תכתובת  העצם הפצת  הן ב  ,גורמים בפרקליטות

שמו הטוב ופגעה אנושות ב  מרשיל  ה, אשר הזיקחסרת תקדים וחמורהצינית,  התנהלות  ב

 משפחתו. בו

לא תמוא .5 מהכתבה  פרסוםחר  ל,  קיבל  טלפון    רשי,  ו שיחת  לאחר  מבתוהיסטרית  כאובה   ,

, חניכה במכינה  הבת  .טוריםאביה מועמד לפיוהודיעו לה ש  שחבריה שלחו אליה את הכתבה

למח"ש  של אביה    ומסירות   אתילדותה  ממכירה  , אשר  מח"שר בלשעבועובדת    קדם צבאית

 . הומה עשו בבכי למה מפטרים אות  ת מרשישאלה אחלק ממח"ש, אף היא ומרגישה 

העלאת  התכתובת המבזה ו  הפצתכתיבת וברבים, בין היתר, באמצעות  הוכפש    מרשישמו של   .6

 . ופרסומן  תוהכוזב ותטענ ה

כוונה, ככל מודע למרשי    הלא היעם בכירי הפרקליטות,    ו"מתוך כדי ניהול המלפני ויובהר, כי   .7

מעלה על    הלא הי כלל  הוא  ו  ,סתיים בהסכםאם המו"מ לא י  ושהייתה כזו בזמן אמת, לפטר

 לב.  ם, מצדו, ניהל את המו"מ בנפש חפצה ובתוהוא זאת. דעיאילו   מו"מ  לנהל דעתו

הוא נדהם    ,ואת פיטורי  המאפשרת או המצדיקה כל עילה    הלמרשי לא ידועאשוב ואבהיר, כי   .8

ה ברבים של  הפצת הוא רואה בחומרה רבה את  ו  ,בעניינו  יזום הליך פיטוריםהכוונה למעצם  

 . טענות הכוזבותבזה והתכתובת המהפרסום את ו הכוונה לפטרו

 בנסיבות אלה דורש מרשי:  .9

ו  פאו הדלי   הדליף  של המנהלים הבכירים  אפ-מי מחברי קבוצת הווטס  ,ממצה  קיום בירור .א

 ; םאו כלפיה ונקיטת צעדים הולמים כלפיו ,הבזאת ההודעה המ

בירור   .ב תדרך  , ממצהקיום  תדרכו    מי  הכתבאו  כלפיו  ,את  הולמים  צעדים  או    ונקיטת 

 ; םכלפיה

 ;כתבהועל תדרוך   זהבהמאפ  -ת הודעת הווטסצהתנצלות פומבית על הפ .ג

אין   .ד כי  פומבית,  הכוזבותהבהרה  בטענות  מרשי  דהיינו:    ,אמת  של   משרת למועמדותו 

לגיטימית; מועמדות  הינה  המדינה  מח"ש   פרקליט  מנהלת  נגד  עובדים  הסית  לא  הוא 

 פנימי;והוא לא הוציא מידע 

 שלום פיצוי הולם למרשי בגין הנזקים שנגרמו לו, למשפחתו ולשמו הטוב. ת .ה

דה של מח"ש  מ, לשקם את מע, כי ניתן יהיה להשיב את הגלגל לאחוראמיןומ  מקווהמרשי    .10

העוול שנגרם  לטובת האינטרס הציבורי, להעלות את קרנם של עובדי המחלקה וכן לתקן את  

מרשי העניין,  חשיבות  ולנוכח  האמור  לצורך  הטוב.  נציג    לשמו  עם  או  עימכם  להיפגש  נכון 
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, כי פיטוריו של מרשי אינם עומדים על  כתנאי מקדיםובלבד, שיובהר,  מטעמכם בכל עניין  

 .הפרק

 .מרשיאין באמור במכתב זה, בכדי למצות את טענותיו של  .11

 

 , ובב"ח בכבוד רב
 

 ד סבוראי, עו"עודד 
 

 :העתק
 עו"ד שלמה למברגר 

 המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים( 
 משרד המשפטים 
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נספח כ - סיכום סגן מנהלת מחש

עמ' 473
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 בס"ד

 

 

 התייחסות סגן מנהל המחלקה  -2021-2020הנדון: פעילות מח"ש בשנת 
 

 כללי 

  לם אירוע סיכום שנתי, בו נטלו חלק כל ו קי  לשבמח"ש מסורת  נהגה  במשך למעלה משני עשורים  

פרקליט  בדו בנוכחותם דרך קבע היועץ המשפטי לממשלה,  י. את האירוע החגיגי כעובדי המחלקה

גורמים  וכן    ,ובכיריו  מנהלי אגפים במשרדמנהלי מח"ש בעבר,    מנכ"ל משרד המשפטים,המדינה,  

 . הפניםמשרד לביטחון  ב משטרת ישראל ובבכירים 

 

ב בתקופתשמסורת  מדובר  ומייסד  כהונתו  החלה  הראשון  מח"ש  מנהל  שנדר,  ערן    המחלקה   של 

המדינה(,  )לימ פרקליט  של  בתקופת  נמשכהים  שבירו  כהונתו  השניהרצל  מח"ש  מנהל  ומומי  )  , 

   .אורי כרמל שלישי,מנהל מח"ש הכהונת בתקופת ונמשכה ברציפות  כסגנו(, למברגר

 

 תכלית הסיכום השנתי 

בו ניתנה הכרה למאמץ הרב  ה  אנשי המחלקויום חג לביותר    משמעותיאירוע  הסיכום השנתי היה  

לסיכום    .שהושקע ע"י כלל מגזרי המחלקה במילוי השליחות הציבורית המוטלת על מח"ש ואנשיה

 השנתי היו השפעות רבות הן כלפי פנים המחלקה והן כלפי חוץ.

 

ת העבודה  במהלך שנמכלול הפעילות שנעשתה  המחלקה את  בפני    פשר לסקורי האירוע א   -כלפי פנים

לבח   שחלפה, המחלקה,  נתוני  את  שהוצבולסקור  ביעדים  העמידה  מידת  את  יעדים    , ון  להציב 

 טעונות שיפור.  ה להצביע על הנקודות , לשקף את החוזקות  והבאה ת העבודהשנ קראת לואתגרים  

 

במהלך הסיכום השנתי נהגו מנהלי המחלקה לציין פעילות ראויה לשבח, להודות לעובדי המחלקה  

ת הפעילות הבאה ולרתום  המחלקה לעשייה בשנ על תרומה ייחודית, ואגב כך לתמרץ את כלל אנשי  

הגברת השפעתה  ,  מתוך חתירה למיצוי יכולתה של המחלקה  ,את העובדים להמשך עשייה ערכית

 . וקידום יעדיה

 

חוץ  איפשר    -כלפי  השנתי  הסיכום  היקף  להציג  אירוע  את  המשרד  ובכירי  המערכת  ראשי  בפני 

גם   לאפשר  כך  ואגב  המח"שית,  הרחב  העשייה  והדוברות    באמצעות  -לציבור  המשרד    - גורמי 

 לאתגרים העומדים בפני עובדיה.  הצלחות ולהיחשף לפעילות המחלקה, ל

 

לראשי המערכת ולציבור כולו על אופן העמידה  דין וחשבון  כמו כן, איפשר הסיכום השנתי לתת  

שהמחלקה הציבה    ביעדים  שהמחלקה הציבה לעצמה בשנה הקודמת ולדווח על היעדים העתידיים 

    מתוך שקיפות ומחויבות.  ,לעצמה לשנה הבאה
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נערך לקראת תום כהונתו של מנהל מח"ש    ,(2017)של שנת העבודה  במח"ש  הסיכום השנתי האחרון  

בדומה למסורות    -   מסורת ארוכת שנים זומאותו מועד, נגדעה  החל  .  2018בראשית שנת    הקודם

באחת   ונפסקו  במחלקה  החיים  את  שאפיינו  מח"שבהחלטת    –נוספות  מנחם.    ,מנהלת  בר  קרן 

יתכן שניתן יהיה למצוא את    ,לטעמי  .מסורת הסיכום השנתי לא הוצגו מעולם  קטיעתהטעמים ל

 . שלהלןסקירה ההסבר לדבר ב 

 

 : ש"מחהייחודי של מבנה כמה מילים על ה

מאגף   מורכבת  של  פרקליטומח"ש  מאגף  ו- חקירותת,  במערך  כן  מודיעין  התומכים  מעובדים 

   החקירות ובמערך המשפטי במחלקה.

במהלך השנה נוספו כאשר    ,פרקליטים ושמונה מתמחים  15  א מכברעד ל   נה מ   -אגף הפרקליטות

הגשת  על  ,    "אישורי שפיטהעל עריכת "והוא אמון על קבלת החלטות בתיקים,    ,פרקליטיםחמישה  

 .  ניהול התיקים בבתי המשפט השונים בכל רחבי הארץעל ו כתבי אישום

 

החקירות  ה  בצוותיהמשרתים  חוקרים    45מונה    -אגף  בפר החקירה  ארצית  ישונים  ארבעה  בסה 

וירושלים( ת"א  דרום,  )צפון,  טריטוריאליים  אלה צוותים  צוותים  רוב  עוסקים  .  פי  תיקי  "ב  על 

         . גיעים למשרדי המחלקה ומגישים תלונותהמ  תלונות של אזרחיםמענה לב " תגובה

 

. תפקידו  (מקביל ליחידת ימ"ר משטרתית  )צוות זה  הראש שלוחו  חוקרים  5  כיום  מונה   -חשיפה צוות  

זה   מיוחד  צוות  בעיקר  הינו  של  של  לחקור  מידותעבירות  וטוהר  חמורות  וכן    ,שחיתות  עבירות 

בכירי המשטרה. צוות המודיעין    אחרות מצד  של  עבודתו  רוב מתוצרי  פי  על  ניזון  צוות חשיפה  

ובמח"ש, המבצע פעילות איסוף מודיעין   בין היתר, בהאזנות הסתר,  יזומה  סמויה, תוך שימוש, 

כאשר עבודתו של צוות זה מיועדת בעיקר כדי לחשוף תופעות ואירועים של שחיתות, ובכלל זה של  

 וחשיבותו.   קצינים בכירים, ומכאן רגישותו

בחוקרים רבים  במקרי צורך  במקרים רבים בעבר, נהגה הנהלת מח"ש לעבות את צוות החשיפה  

. פרשיות אלה בהן נטלו  אחרים מתוך המחלקה לצורך התמודדות עם חשיפת פרשיה רחבת היקף

החוקרים ויצרו  כלל העמיקו את המקצועיות של חלק רבים מחוקרי המחלקה מהצוותים השונים, 

 פעולה כלל מח"שי לתועלת המחלקה ולטובת החקירות.  שיתוף

 

האחרונות שנת  בשנים  עד  המודיעין,  צוות  חקר    ,2018,  צוות  עבודת  בסיס  על  פרשיות  חשיפה, 

פרשת הרב  , ערן מלכה ורות דוד;רונאל פישרערן מלכה, משמעותיות ורחבות היקף כדוגמת פרשת 

פרשת ראש    , ניצב ניסים מור;סמפכ"ל המשטרה  פרשתניסו שחם,  פרשיית  ,  (ארביב- פינטווהניצב )

רבים ומגוונים, אשר חשפו תת תרבות עבריינית במשטרה    ועוד תיקיםניצב רוני ריטמן    433להב  

שונים בבהקשרים  ששינו  חשיפות  המציאות  ,  את  רבה  והשפיעו  במשטרהנוהגת  מידה  ישראל  ת 

 .  עליה
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מידע  לאשש  ו  מתפקידו לקבל מודיעין מאזרחים ושוטריםשוטרים ו  14  מונהה צוות    -צוות מודיעין 

העשרתו  זה גלוי  באמצעות  לחקירה  מונה  הוהעברתו  המודיעין  צוות  מודיעין  ארבעה  .  רכזי 

קציני הערכה שמנתחים ומעשירים את המידע  ארבעה  ,  שמתפקידם לקבל את המידע המודיעיני

תקשורת    ,במח"ש במחקרי  שעוסקים  קצינים  משקלטים ושני  בהאזנות    שני  טיפול  על  האמונים 

    .הסתר הנערכות במחלקה

 

לנהל את החקירה הסמויה שכוללת העשרת המידע המודיעיני  הינו  עיקר תפקידו של צוות המודיעין  

שמתקבל במח"ש, בדיקת מחקרי התקשורת בין האנשים הרלוונטיים למידע ובמידת הצורך האזנה  

  התיק מועבר לטיפול צוות חשיפה   ,קירה הסמויהטלפונית לאנשי המשטרה החשודים. עם סיום הח

 לצורך ביצוע החקירה הפלילית על כל המשתמע מכך.  

 

בשנה   מח"ש  מגפת בצל  :  החולפתוחצי  עבודת  רקע  על  לאזרחים  שוטרים  בין  החיכוך  הגברת 

 עימותים ושסעים מעמיקים בחברה הישראלית  ריבוי על רקע הקורונה ו

 

על רקע חוסר  בחברה הישראלית    שסעיםהחרפת  עימותים ו ו בהתאפיינ   2021שנת    תחצימו  2020שנת  

כאשר ברקע ההתמודדות הנמשכת עם    ,מערכות בחירות חוזרות ונשנותניהול  היציבות השלטונית ו

של ציבורים שונים )הפגנות בלפור, הפגנות חרדים, הפגנות  והפגנות חוזרות ונשנות    הקורונהוירוס  

  ., חלקן זירות קבועותעל בסיס קבוע בזירות שונותוזאת  ;על רקע מצוקה כלכלית ועוד(

 

ונדרשו לאכוף  מצאו  בכל הגזרות האמורות,   את  השוטרים את עצמם בליבת העימותים השונים 

חיכוך רב  , מטבע הדברים,  יצרו  במציאות לא פשוטה. המצבים האמורים הציבורי  סדר  השמירת  

שימוש    שלמקרים  ובתוכם גם  רועים רבים של שימוש בכוח,  ילרבות אותדיר בין אזרחים לשוטרים  

לחקור ולברר את האמת ביחס לאירועים  שהובאו    "ש  מחחריג ובלתי סביר לכאורה, אשר חייב את  

על מנת להבטיח את ריסון הכוח ואת שלטון החוק, תוך איזון מתמיד בין מתן    ; כל זאתלפתחה

גיבוי לאכיפת חוק ולשמירת סדר מחד, והוקעת התנהגות חריגה של אלימות, התעמרות ושימוש  

  .  יןתוך פגיעה בזכויות הפרט המפג ,מאידך לא סביר בכוח

 

ניתן היה  וריבוי התלונות  ונוכח התיעוד החזותי הרב שזרם למחלקה,  ריבוי האירועיםעל רקע    ,

כפועל יוצא  האחרונה  י  וחצגידול משמעותי בכמות כתבי האישום שהוגשו בשנה  צפוי  להעריך כי  

הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח התגבור המשמעותי בכוח  צוותים השונים. מעבודת החקירות ב

   2021-   2020  ניתוח השוואתי של הנתונים של שנתהאדם שנוסף לפרקליטות מח"ש באותה העת.  

שלא רק שאין עלייה בכמות כתבי האישום כפי שהיה צפוי , אלא קיימת ירידה דרמטית  מלמדים  

לאחר חילופי  שהחלה   בכמות כתבי האישום  בכתבי האישום. למעשה, המגמה המובהקת של ירידה

   2020-2021בשנת   , רק הלכה והתחזקההגברי בהנהלת מח"ש
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 :השוואת נתונים

 :2021מחצית בו  2020 -2017שנים  שהוגשו במחלקה בלהלן סקירה השוואתית של כתבי האישום 

 

 :2020דרך הגשת כתבי האישום בשנת 

חודשי השנה,    התרחש באופן רציף לאורך כל הגשת כתבי האישום אמורה ל בפתח הדברים, יצוין כי  

השוטפת מהעבודה  סוף    כחלק  לקראת  ומעולם,  מאז  העבודה  כאשר  להדביק  שנת  מאמץ  נעשה 

לאורך  מגלה תמונה חריגה ויוצאת דופן ולפיה    2020  שנתלאורך    ניתוח הגשת כתבי האישוםפיגורים.  

לא    הוגשולבדו  בחודש דצמבר  כתבי אישום בלבד)!( ואילו    33  הוגשו  2020של    בודהכל שנת הע

 כתבי אישום!  30 -פחות מ

 .  תיקים בלבד 7הוגשו כתבי  אישום  ואלו בחודש דצמבר  114הוגשו  2017לצורך ההשוואה בשנת  

 

השנה כל  לאורך  בעצלתיים  התנהלה  במחלקה  הפרקליטות  עבודת  כי  בישורת  רק  כאשר    ,ניכר 

הדלים הנתונים  לאור  השנה  האחרונה,  סוף  לקראת  את  שהשתקפו  לייצב  מרוכז  מאמץ  נעשה   ,

היחס בין כמות התיקים שהוגשו לאורך השנה לעומת הכמות שהוגשה בחודש  . וכך תמונת הדברים

   דצמבר איננו סביר בעליל! 

 

זו של  מרוכזת והגשה  סיוני רב השנים, יש יסוד ממשי לחשש שימנ   כתבי האישום עשרות  חפוזה 

מטבע    ,במקביל מאפשרת  איננה  הפער,  את  להדביק  אחרון  מרוכז  בניסיון  הדברים  ניהול  ודרך 

ובקרה  הדברים   ניהולי  מקצועייםפיקוח  גורם  זו של הגשת    הכרחיים, שהם  של  רגישה  במלאכה 

הגשת כמחצית  אישור  של  חפוז  הליך  מדובר במה גם ש,  בפרט  נגד אנשי משטרה  -בכלל  ם  כתבי אישו

 . אחד בלבדעבודה מהכמות השנתית של כתבי האישום במהלך חודש 

 

מתקרב  אף כזה הלא נמצא נתון דומה או    מעולםשנים קודמות,  בבדיקה השוואתית של  יצוין כי  

  סיטונאית במהלך חודש דצמבר.בכמות הגשת כתבי אישום של  ,לכך

בעניין זה, פנו אלי מספר פרקליטים בכירים שחלק מהתיקים האמורים הגיעו לשולחנם והלינו בפני  

כך שהתקבלו בתיקים האמורים החלטות לא מקצועיות  וזאת בשל לחץ הסטיסטיקה בדצמבר  על  

על    כפי שמתבקש ומתחייב מיד לאחר שנודע לי על הדברים דווחתי בכתב למנהלת מח"ש  .  2020

ככל הידוע לי לא נעשה  אך    כפי שנמסר לי על ידי הפרקליטים הבכירים,  בכתבי האישום    הבעייתיות

   דבר. 

 

, שהחלה  מספר הגשת כתבי האישוםב  עשרות אחוזיםבשל ירידה דרמטית  הבולטת  המגמה  ניכר כי  

ביתר שאת  ומתחזקת  נמשכת    ,2020ונמשכה לתוך שנת    2018בשנת      לאחר חילופי ההנהלה במחלקה

   !כתבי אישום בלבד 19הוגשו אשר במהלכה  ,2021שנת  הראשונה גם במחצית 

כי   האישום,  יצוין  מכתבי  הוגשאחד  כבר    אשר  המחלקה  מקצועי,  לא  למחוק  באופן  הספיקה 

 .  2021כתבי אישום במחצית שנת  18בסך הכול הוגשו  ,כלומר. ביוזמתה

בשום דרך עם תגבור כוח האדם המשמעותי מאוד שהוענק  מדובר בנתון דל ביותר, שאינו מתיישב  

 למחלקה בעת האחרונה! 

 

 .  בעד עצמההמדברת  מצ"ב טבלה של הנתונים האמורים
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סמך אומדן של שנה  בנויה על    67%המציינת ירידה של  של כתבי האישום  )*( הערה: עקומת הירידה  

)    2021בשנת    שלמה לאחר  ( גם  38סה"כ    2כפול    19וזאת בהסתמך על הכפלת הנתון החצי שנתי 

 . 67%שיקלול האומדן של שנה שלמה מדובר בירידה דרמטית של 

 

בכמות   צניחה  של  מובהקת  מגמה  על  בבירור  מצביעים  בתי    המובאים  ם תיקיההנתונים  בפני 

 המשפט השונים.

 

 2021-2020בשנת  צוות חשיפהעבודת 

מחקירה   )בהבדל  במח"ש  היזומה  החשיפה  עבודת  תוצאות  הבעבר,  הניבה  לתלונות(,  מגיבה 

מרשימות ובולטות: זרוע חשיפה במח"ש, שכללה עבודה מתואמת של צוות המודיעין וצוות חוקרי  

עמדות האזנות סתר באופן רצוף וחשף בחקירות    חשיפה, עבד בעומס רב לאורך כל השנה, הפעיל

רחבות היקף פשיעה ועבריינות חמורה במשטרה, לתועלת הארגון והציבור כולו, תוך יצירת הרתעה  

והכוונת התנהגות של שוטרים. כל תיק חשיפה שיקף קצה קרחון של עבודת חקירה   משמעותית 

במרבית המקרים, תיקי  תי משמעותי.  מאומצת ושיטתית, לאורך זמן, פרי מאמץ מודיעיני וחקיר

 החשיפה גילו מספר שוטרים מעורבים ותופעות רוחב המחייבות התייחסות. 

 

 :2020חשיפה בשנת צוות עבודת 

כתבי אישום      63עולה כי מתוך    2020שהוגשו בשנת  כל אחד ואחד מכתבי האישום  ל  מניתוח פנימי ש

)להבדיל מתיקי    העבוד   של   תוצר  היו  תיקים  חמישה  רק   –שהוגשו   של    תלונות( תגובה על  יזומה 

התפלגות חמשת התיקים שמקורם בחקירות  עם זאת, בחינה קרובה של    .עבודת מודיעין וחשיפה

 כדלקמן:מלמדת צוות חשיפה 

 ; 2016-18בין השנים בעידן הקודם שנחקרו יחסית  ישניםתיקים הם תיקים  3

 עבודת חשיפה חקירתית(.כלל תיק אחד הוא תיק אלימות )שאינו מאפיין 

: 2018במאי    1

לתפקיד    כניסה 

 קרן בר  מנחם
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 !2020נחקר בשנת   אחד תיק חשיפתירק   כי עולהבדיקה מתוצאות הכך, שלמעשה, 

 

 :2021עבודת צוות חשיפה בשנת 

כתב    -( הוגש כתב אישום אחד בלבד ע"י צוות חשיפה15/8ועד היום )  2021במחצית הראשונה של  

 ,לכך פרט.  )שאף הוא אינו תוצר "חשיפה" מובהק( שעניינו הרצח של אמיר רז את בת זוגואישום  

 .וגם אין כל חקירה באופק 2021בשנת  כתב אישום חשפתי אחד  לולא הוגש אפי

 

לא בוצעה שום חקירת    2021ומחצית    2020שבשנת  לאחר בחינתם הקרובה מגלה  נים אלה  וסיכום נת

 . שהניבה כתב אישוםמשמעותית חשיפה 

 

 )!( כתבי אישום בתיקים שנחקרו ע"י צוות חשיפה.   12, הוגשו 2017בשנת  –לשם השוואה 

 

 
 
 

 

בנויה על סמך אומדן של   83%המציינת ירידה של של תיקי צוות חשיפה )*( הערה: עקומת הירידה 

לצורך  (  2סה"כ    2כפול    1)    חצי שנתי  וזאת בהסתמך על הכפלת הנתון ה   2021ת  שנשנה שלמה ב

 . 83%. לאחר שיקלול האומדן של שנה שלמה מדובר בירידה דרמטית של קבלת האומדן השנתי

 

הדברים   להיות  משמעות  שבעבר  עשויה  בעוד  לכת:  אנשי  שנה    מדימרחיקת  עשרות  נחשפו 

משטרה שנמצאו מעורבים בעבירות של פשיעה חמורה או תופעות עברייניות משמעותיות, כיום 

אין בנתונים החדשים כדי  הנחת המוצא הסבירה היא שיוון שכ   !לא מתרחשת עבודת חשיפה כלל

יש יסוד הדבר שמשטרת ישראל, הרי משמעות  פשיעה ועבריינות מללמד על העלמות תופעות של  

כי   להניח  בלא  סביר  במשטרה,  ופושות  השטח  לפני  מתחת  להתקיים  מוסיפות  אלה  תופעות 

ולעוקרן משורש, על כל המשתמע מכך לגבי   לגלותן  וכלי חשיפה וחקירה כדי  שמופעל מודיעין 

 של משטרת ישראל. העתידי חוסנה 

 

  2018  מאי  1

  כניסה לתפקיד 

 קרן בר מנחם 
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 תמונת מצב   – עמדות האזנת סתר

 

בצע האזנות סתר, וזאת לצורך חשיפת עבירות חמורות של טוהר  למח"ש יש סמכות על פי חוק ל

עם  משטרה  אנשי  של  פעולה  שיתוף  שוחד,  עבירות  לחימה,  באמצעי  וסחר  גניבות  כגון  מידות, 

נוספות אשר אי חשיפתן מעמיד בסיכון חמור את האינטרס   וכן  עבירות חמורות  משפחות פשע 

 ף האמון על אכיפת החוק.  הציבורי ואת האינטגריטי של משטרת ישראל כגו

 

האזנת הסתר הוכחה ככלי הכרחי ויעיל לחשיפת תופעות עברייניות בכלל, ובקרב המשטרה בפרט.  

פעילות שהביאה לחקירות   לאורך כל השנה,  רציף כמעט באופן בעבר הפעילה מח"ש עמדות האזנה 

 ישראל. חשיפה של פשיעה חמורה בקרב שוטרים במשטרת  לחשיפה משמעותיות ו

 

כמות העמדות הפעילות  בניתן לראות ירידה משמעותית ודרמטית     ,גם ביחס לעמדות האזנת סתר

על   בהכרח  שהשפיעה  ירידה  האחרונות,  חמורה  בשנים  לעבריינות  ביחס  שנאסף  המידע  כמות 

 לצוות חשיפה.    יועדו  חקירות שבמשטרה ועל כמות תיקי המודיעין שנוצרה במודיעין מח"ש לטובת  

 

 : 2017-2020שנים ין הבהאזנות הסתר  "ב טבלה השוואתית של כמות עמדות מצ

 

 
 

 

בנויה על סמך אומדן    72%המציינת ירידה של  של עמדות האזנת הסתר  )*( הערה: עקומת הירידה  

  חצי שנתי לצורך קבלת האומדן השנתי וזאת בהסתמך על הכפלת הנתון ה  2021בשנת  של שנה שלמה  

 .72%(. לאחר שיקלול האומדן של שנה שלמה מדובר בירידה דרמטית של  8סה"כ    2עמדות כפול    4  )

ע"י בתי המשפט    האושר נתבקשה וההאזנה בהן  עמדות נוספות אך    6היו    2020)*( הערה: בשנת  

ולא לצורך איסוף מודיעין לטווח    אך ורק לצורך ביצוע תרגיל חקירה נקודתי  ים,זמן קצר  ילפרק

   .ארוך

 . ארבע עמדות בלבדאנחנו עומדים על  15/8עד לתאריך   2021בשנת 

  2018במאי    1

לתפקיד   כניסה 

 קרן בר מנחם 
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והחשיפה    יצוין מודיעין  צוות  המקצועי    כמעט   מהוויםכי  האדם  מכוח     .ש"במחהחוקר  שליש 

של המאבק בפשיעה חמורה במשטרה  האסטרטגי  מדובר בכוח האדם המקצועי שאחראי על ההיבט  

 בניסיון לעוקרן משורש.   ובחשיפת תופעות עברייניות

 

הצניחה הדרמטית בתפוקה של מגזר זה במח"ש, שהיה בעבר חוד החנית של העשייה המחלקתית,  

דיווח של ראש צוות  לחילופין, כפי שעלה מ  .יכולה ללמד שתמו חוטאים מן הארץ במשטרת ישראל

הנתונים עלולים לשקף  חשיפה היוצא, סנ"צ דובי שרצר, למשנה לפרקליט המדינה, מומי למברגר, 

רצון מידע    חוסר  מקבלת  הימנעות  לרבות  מודיעין,  מפיתוח  הימנעות  חשיפה,  פעילות  לקדם 

 מודיעיני על ביצוע עבירות פליליות בנסיבות רגישות. 

 

זו התייחס ראש צוות חשיפה לשעבר להתנהלות מנהלת מח"ש גם בתיקים דומים אחרים,    הבפניי

ספים בהם טיפלה מח"ש ונגעו  אציין עוד, כי התנהלות ברוח זו התרחשה בתיקים נו"כדלקמן:  
והימנעות מפגישות כגון אלה מנעה קבלת מידע והמשך חקירה. כך ניתנו הנחיות    ,בבכירים ביותר

להימנע מלקבל מידע ביחס לתיק המימד החמישי, הימנעות מחקירה ראויה בכל הקשור לחשדות 
לפות בכסות משפטית בעניין חורב ומכרז הייעוץ למפכ"ל, וסגירת תיקי בכירים ותלונות על הד

   ."שאינה אלא מס שפתיים

 

במהלך כהונתה של עו"ד  "  -בעתירתו ובתצהיר שהוגש מטעמו לבית המשפט, ציין סנ"צ שרצר כי  
בר מנחם, מח"ש חדלה כמעט לחלוטין מליזום חקירות. יובהר, כי חלק ניכר מעבודתה של מח"ש  

בקרב שוטרים והן בקרב אזרחים להגיש    מקורו בחקירות יזומות. באופן טבעי, קיים חשש גדול הן 
תלונה נגד שוטרים, ובפרט נגד שוטרים בכירים. הימנעות מיוזמות פירושה שיתוק כמעט מלא  

 " של פעולת מח"ש ובמיוחד שיתוק כמעט מלא של בדיקה נגד גורמים בכירים במשטרת ישראל
 

)  תמשמעותיצניחה הה לעיל  עמדות  כמות  כתבי האישום,  מספר  בכל אחד מהפרמטרים שציינתי 

ו סתר  למספר  האזנת  שהבשילו  חשיפה  אישכדי  תיקי  מכתב  הקודמות,  לשנים  ביחס  צביעה  ום( 

ובעיקר על  על העדר ניהול יעיל , התדרדרות ניכרת באפקטיביות של מח"ש כשומר סף, על  לכאורה 

לצורך בחתירה למגשל    ךפיחות משמעותי בער אשר אפיין את המחלקה בשנים    ,רור האמתיע 

 ם. יביקצועיות והעדר פיקוח ובקרה אפקטיחוסר מעל  וכן , עברו

 

 :סיכוםל
העוסקת באופן  מורכבת  רב תחומית  מח"ש היא יחידה  בשונה מכל יחידות הפרקליטות האחרות,  

לכל   בניגוד  כן,  כמו  ופרקליטות.  חקירות  מודיעין,  בעבודת  אינה  משולב  מח"ש  המשרד,  יחידות 

 על פני הארץ כולה.  נמצאת בפריסה ארצית אלא   ,ממוקמת במבנה אחד

 

מחייב ניהול מקצועי תוך שליטה ובקרה ריכוזיים על תהליכי העובדה  של מח"ש,  חודי זה  ימבנה י

עין  יכמו כן עבודתה המקצועית של מח"ש, הכרוכה באיסוף מודהשונים ובעיקר סנכרונם המקצועי.  

)שהם במקרים רבים נחקרים מיומנים ומתוחכמים(    נגד אנשי משטרה ופיתוחו, בחקירת שוטרים 

 ניסיון מצטבר.  דרך רבה הנרכשת בעיקר  מחייבת מומחיות והעמדתם לדין,  
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מנוסים    מח"ש לאורך כל שנות קיומה של המחלקה לפחות משני אנשיםהורכבה הנהלת  לא בכדי  

שלושה( אף  של  )ולעיתים  המקצועי  והניהול  הבקרה  השליטה,  משימות  את  ביניהם  חלקו  אשר   ,

 ארצית.-כלל מערכתיתרב תחומית, המחלקה בראיה 

 

מרבית סמכויותיי  כאשר  במחלקה, שונתה גם מסורת זו    האחרונים  פי ההנהלהלצערי, לאחר חילו

נלקחו ממני ללא   ,בכל תהליכי קבלת ההחלטותבכיר  שותף  מי שהיה בעבר  כוכסגן מנהל המחלקה,  

ממש של  טעם  או  לקחו    וזאת  הסבר  לא  אשר  פחות,  מנוסים  גורמים  בעבר מעולם  לטובת  חלק 

   .הכולל במלאכה המורכבת של ניהול המחלקה

 

יתכן שיש  בקשותיי החוזרות ונשנות לסייע ולתרום מניסיוני המקצועי, נדחו ללא נימוק של ממש.  

כדי ללמד מדוע הוחלט ע"י מנהלת מח"ש לקטוע באבכה    ,בסקירה האמורהכמו גם    , בעובדה זו

אחת מסורת ארוכת שנים של עריכת הסיכום השנתי ושיקוף נתוני עבודתה של מח"ש בפני אנשי  

המערכת ובכירי  לעילשכן    ;המחלקה  שנסקרו  הנתונים  בתפקוד    ,כל  תלולה  ירידה  על  מצביעים 

 המחלקה ובאפקטיביות שלה. 

 

קיימת ירידה משמעותית  נתיים האחרונות בפני כל הדרגים הניהוליים,  שהתרעתי במהלך השכפי   

כאשר אין כל    , מקצועי-ברמת התפקוד הניהולי  - ובעיקר    –במח"ש לא רק ברמת התפוקה אלא גם  

למגע  למתאימה  הכוונה   בבחתירה  האמת  לבירור  מודיעין,  נחוש  ו  ,חקירותאיסוף  בכלל  לטיפול 

 .  מהנתוניםהתיקים, כפי שמשתקף באופן מובהק 

 

  , נותנת את המענה הנדרש לאזרח, פוגעת לא רק במח"שה  נאינמתפקדת ו  איננה העובדה שמח"ש  

לעקור מקרבה    , וממילא גם איננה מסוגלת,איננה מוסמכתאשר    במשטרת ישראל,בעיקר    אלא  

אינטרס  . כתוצאה מכך נפגע קשות השהולך ונחלש, והיא נסמכת על 'שומר סף'  תופעות פסולות

ואמון   החוקהציבורי  אכיפת  במערכת  יחידת    ;מתדרדר  –כולה    הציבור  עוד  אינה  מח"ש  שהרי 

ולכן מדובר בגוף שתפקודו התקין הוא תנאי הכרחי  ; אכיפה רגילה. תפקידה 'לשמור על השומרים'

 קיום שלטון החוק במדינת ישראל.  ל

 

באופן   בנתונים  המשתקפות  המגמות  את  מסודר  באופן  לשקף  חובה  לעצמי  ראיתי  כן,  על  אשר 

הממונים,   הגורמים  של  הלב  תשומת  את  למקד  מנת  על  במסגרת  השוואתי,  לשקול  ולהביאם 

המערכת,   - וחובתם    – סמכותם   בראש  שעומדים  ללאלתר  לנקוט    כמי  בניהול  פעולות  תמיכה 

עידוד ערך החתירה למגע לבירור האמת ולמאבק  , ובעיקר  קרההגברת הפיקוח והבהמחלקה תוך  

שיבלמו את המגמה  דחופים  תוך נקיטת צעדים ניהוליים    ,בתופעות פסולות המתרחשות במשטרה

 משטרת ישראל והציבור כולו.  הפרקליטות, , לתועלת המחלקה, השלילית

 

  

 משה סעדה          

 סגן מנהלת מח"ש                  

 

 15.8.2021היום, 
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